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Você já ouviu falar na profissão chamada repre-
sentante comercial e como ela atua no mercado?  
Vamos conhecer um pouco sobre ela e saber qual 
sua relação com a Igreja de Cristo.

É chamado de representante comercial o profis-
sional especializado em vendas, negociações, re-
lacionamentos e acordos comerciais. Ele atua com 
intermediário, ou seja, faz a ligação entre a empre-
sa e os clientes. Apesar de a venda ser o principal 
objetivo do representante comercial, ele também é 
responsável pelo relacionamento com os clientes. 
Essa é uma profissão dinâmica, mas que ilustra 
muito bem a vida de um representante. 

O representante é aquele que age em nome de 
alguém, como no exemplo citado acima, o repre-
sentante comercial vai agir em nome da empresa. 
Ele deverá usar diversos mecanismos para conquis-
tar a confiança do cliente e garantir sua venda. É 
claro que a igreja não trabalha com um produto ou 
serviço. Ela atua diretamente como representante 

de Cristo na terra. Ele mesmo nos elegeu como 
seus representantes e temos como missão princi-
pal levar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas. 
Este é um ciclo de crescimento muito importante 
para a Igreja, pois um representante promove 
novos representes e assim a salvação alcança mais 
e mais pessoas.

Nós somos os representantes de Deus nesta 
terra e temos a responsabilidade de alcançar, 
através da Sua Palavra, aqueles que ainda não 
O conhecem de fato. A diferença do vendedor 
comercial é que a recompensa do seu trabalho é 
o salário que ele recebe. Mas a nossa recompensa 
não é terrena e nada tem a ver com bens mate-
riais. Ela vai muito além disso. Nossa missão está 
diretamente ligada à promessa que Cristo nos fez. 
Nosso alvo tem que ser o céu e as coisas que de lá 
vem. Nossa esperança é saber que um dia iremos 
morar com Cristo na glória e isso o dinheiro não 
pode comprar!
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